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Suport non-stop pentru afacerea ta!
Începând cu anul 2015, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est este punct local
de contact in cadrul Rețelei Enterprise Europe.
Aceasta rețea europeană este o inițiativă a Comisiei Europene și a fost lansată în anul
2008, oferind sprijin către întreprinderile, organizațiile de afaceri și profesionale,
agențiile de dezvoltare, institutele de cercetare, parcurile tehnologice, clusterele și
universitățile dornice să beneficieze de avantajele pieței unice europene pentru
dezvoltarea propriei afaceri, prin inovare și internaționalizare.
Aria de acoperire include peste 60 de țări (28 state membre ale Uniunii Europene, țări
candidate, țări membre ale Spațiului Economic European, inclusiv Brazilia, Rusia, India,
China si Africa de Sud), iar serviciile sunt oferite prin intermediul a peste 600 centre
gazdă.
Serviciile oferite de ADR Nord-Est sunt orientate către IMM-urile orientate către
creștere, dornice să inoveze și să acceseze noi piețe.
În acest sens, vă invităm să consultați câteva oportunități de colaborare care au fost
selectate din baza de date centralizată a Rețelei care include peste 10.000 de propuneri
de colaborare.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

1. Companie croată de design caută distribuitori de haine model unicat pentru femei și alte
articole de îmbrăcăminte pentru femei
Ref: BOHR20180227001

O companie croată, activă în sectorul de creatie si moda, oferă articole de îmbrăcăminte
unice pentru femei, în cadrul unui acord de servicii de distribuție. Articolele de
îmbrăcăminte includ rochii, fuste, bluze, jachete, halate, rochii de mireasă etc.

Descriere

Compania a fost înființată cu scopul de a crea îmbrăcăminte pentru femei, fiind
recunoscută prin designul său distinctiv caracterizat prin folosirea de volane (falduri)
asimetrice in mai multe straturi. Produsele de referinta (paltoane) sunt croite astfel încât
să semene cu rochiile, partea superioară este statică, amintește de uniformă, iar partea
inferioară este dinamică, constând din mai multe straturi de material.
Compania ar dori să-și extindă afacerea și caută distribuitori în străinătate. Este incurajat
parteneriatul printr-un acord privind serviciile de distribuție.

Specificații
tehnice

Compania creează articole de îmbrăcăminte unice, combinand diverse materiale și
modele.
Produsele lor de referinta sunt proiectate într-un mod inovator, combinând partea
superioară (care seamănă cu uniformele militare) și partea inferioară (care constă din mai
multe straturi asimetrice de material). Un astfel de design este obișnuit pentru rochii, dar
nu si pentru haine, ceea ce le face unice.
Costurile de operare scăzute permit companiei să obțină prețuri competitive ale articolelor
sale de îmbrăcăminte. Compania caută o colaborare pe termen lung cu companii active în
domeniul modei, care pot acționa ca distribuitori ai articolelor de îmbrăcăminte:
organizatori de târguri de moda, magazine de concept, distribuitori de îmbrăcăminte etc.
Partenerul interesat ar trebui să fie un IMM.

Valabilitate 4/5/2019 12:00:00 AM
2. Furnizor en-gros olandez de lapte praf caută parteneri de afaceri
Ref: BONL20180125002

Descriere

IMM olandez caută colaborare pe termen lung cu agenți și distribuitori comerciali
pentru import, distribuție en-gros de lapte praf.
Compania olandeză furnizează lapte praf de înaltă calitate, atât în Uniunea
Europeana, cât și în întreaga lume.
Aceasta oferă laptele praf ambalat, atât pentru cumpărători cu amănuntul, cât și
pentru cumpărători en-gros. În acest scop, se oferă lapte praf ambalat sub marca
proprie (800 g sau 25 KG) sau, dacă este solicitat în mod specific, în ambalaje
personalizate pentru diversi cumpărători, cu marca și eticheta proprie a acestora (la
sediul cumparatorului).
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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Sunt interesati de parteneri de afaceri cum ar fi: distribuitori, exportatori, agenți de
vânzări, reprezentanți de vânzări.

Specificații
tehnice

Valabilitate

Certificat SKAL (Certificatul olandez pentru produse ecologice)
Etichetă privată sau brandul clientului
Livrare la sediu
Așteptările partenerilor: Compania caută un partener, preferabil un contract pe
termen lung și având o rețea pe piața cu amănuntul pentru lapte praf.
3/10/2019 12:00:00 AM

3. Companie croată specializată în producerea și vânzarea de îngrășăminte microgranulare și
foliare este interesata de colaborare, în baza unui acord de servicii de distribuție și acord
de agenție comercială
Ref: BOHR20180201001

Un producător și distribuitor croat de îngrășăminte ingrasaminte microgranulare și
foliare cauta parteneri de afaceri - distribuitori de îngrășăminte inovatoare.
Compania dorește să inițieze o cooperare în baza unui acord de servicii de distribuție
sau a unui acord de agenție comercială.
Compania croată a fost înființată în 1994 cu scopul de a dezvolta inovații. După ani de
cercetare și dezvoltare, în 2004 au inregistrat o dezvoltare pe piata.
Timp de zece ani au participat activ la piață.
Compania este un producător și distribuitor de produse agricole extrem de inovatoare.
Ei lucrează printr-o rețea de distribuitori și reprezentanți de vânzări.
Descriere

Toate produsele companiei sunt produse ecologice inovatoare de înaltă calitate,
bazate pe tehnologie brevetată și mai mult de 10 ani de cercetare, care înlocuiesc
metodele standard de fertilizare. Compania are o mare experiență pe piețele
internaționale.
Toate produsele companiei sunt mărci înregistrate, produsele lor devenind un brand
recunoscut în sectorul fertilizatorilor si oferind posibilitatea de a comercializa un
număr mare de produse.
Compania este interesata de un acord de servicii de distribuție și acord de agenție
comercială. Colaborarea viitoare cu compania include instruire completă a
personalului, un anumit număr de vizite pe an, suport în dezvoltarea afacerilor, suport
logistic și materiale promoționale personalizate.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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>CARACTERISTICILE TUTUROR FERTILIZATORILOR COMPANIEI:
Toate îngrășămintele companiei îmbunătățesc semnificativ dezvoltarea plantelor de
la rădăcină, permitand o mai bună absorbție. Planta obține cantitatea exactă de
elemente nutritive de care are nevoie. Toate îngrășămintele companiei sunt fabricate
din materiale organice de înaltă calitate. De asemenea, cantitățile necesare sunt mai
reduse, ceea ce este mai bine pentru mediu. Toate produsele sunt realizate în
conformitate cu directiva UE privind azotul. Esenta tuturor produselor companiilor
este inovarea și tehnologia brevetată. Ingrășămintele micro-granulare conduc la o
dezvoltare mai bună a rădăcinilor, o livrare mai bună a nutrienților, deoarece aplicarea
este realizata mai aproape de rădăcini. Produsele foliare au o greutate moleculară
mică, care permite o mai bună absorbție și livrare a nutrienților. De asemenea, toate
produsele sunt extrem de eficiente, si au ca rezultat utilizarea acestora in cantități mai
mici decat in cazul metodelor clasice de fertilizare.
Specificații
tehnice

> CARACTERISTICILE FERTILIZATORILOR MICROGRANULARI AI COMPANIEI:
Până la de 10 ori mai puține cantități necesare decât prin metodele clasice de
fertilizare, permit o eficacitate maximă în absorbția elementelor nutritive. Protejat de
molecula brevetată, îngrășămintele microgranulare se dizolvă foarte încet în apă, ceea
ce permite o mai bună absorbție a elementelor nutritive. O molecula chelată a
îngrășămintelor microgranulare ale companiei permite eliberarea lentă a elementelor
nutritive care stau la baza sistemului radicular până la 6 luni. Datorită salinității
scăzute, îngrășămintele microgranulare ale companiei pot fi amestecate cu semințe.
> CARACTERISTICILE FERTILIZATORILOR FOLIARI AI COMPANIEI:
Toate îngrășămintele foliare ale companiei cresc rezistența la inconvenientele
climatice care protejează plantele în condiții climatice dure. Datorită greutății
moleculare mici, planta le poate absorbi mai ușor decât metodele clasice de fertilizare
foliară. Toate produsele foliare ale companiei măresc randamentul și îmbunătățesc
conținutul de proteine. De asemenea, cresc rezistența plantelor la atacurile parazite și
pot fi amestecate cu alte produse utilizate pentru protecția plantelor.

Valabilitate

3/2/2019 12:00:00 AM

4. Firma rusa specializata in productia de inghetata, cauta furnizori de lapte si smantana
Ref: BRRU20180117001

Compania rusă specializată în producția de înghețată din lapte integral și smântână
este interesată de identificarea de parteneri comerciali - furnizori și producători de
lapte și smântână în străinătate, pentru a colabora în cadrul unui acord de servicii de
distribuție.
Descriere

Firma este localizata in regiunea Novgorod si și-a început activitatea în 2010. Este
implicată în fabricarea și vânzarea de produse lactate, în special înghețată din lapte
integral și smântână. Activitățile companiei sunt: producția de lapte, smântână și alte
produse lactate sub formă solidă, fabricarea înghețatei, comerțul cu produse
zaharoase, inclusiv ciocolată.
Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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Compania produce o gamă largă de înghețată - în conuri, cupe, vafe și alte pachete
familiale etc. În 2017 a lansat o nouă linie pentru producția de brichete.
Compania este interesată de găsirea partenerilor comerciali - furnizori și producători
de lapte și smântână pentru a încheia un acord de servicii de distribuție. Rezultatele
așteptate ale colaborarii: cooperarea reciproc avantajoasă, extinderea bazei de
furnizori, creșterea profiturilor.

Specificații
tehnice

Tipul partenerului căutat: IMM-uri, companii mari, producători și furnizori de lapte și
smântână.
Activitate: companii din industria alimentară, companii care produc și furnizează
lapte și smântână.
Rolul partenerului căutat: furnizarea de lapte și smântână

Valabilitate

3/19/2019 12:00:00 AM

5. Companie poloneză specializată în tehnologii de extracție și manipulare a materialelor
în vrac este interesată să devină reprezentant și / sau distribuitor, pe baza unui acord
comercial sau acord de distribuție.
Ref: BRPL20171128002

O companie poloneză este specializată în tehnologii și echipamente pentru extracția
și manipularea materialelor în vrac. Compania dorește să devină agent și / sau
distribuitor pentru a reprezenta și distribui produsele / serviciile partenerului său pe
baza: acordului de agenție comercială și a acordului de servicii de distribuție.
Compania activează în industrii precum prelucrarea cimentului și a varului, industria
energetică, industria alimentară, metalurgia și industria chimică.

Descriere

De la înființarea sa în 1994, compania s-a concentrat asupra tehnologiilor de extracție
și manipulare a materialelor în vrac. Astăzi, se ocupă de proiectarea, construcția și
întreținerea dispozitivelor de transport, depozitare, amestecare, dozare și filtrare a
materialelor vrac, precum și construcții de oțel și lucrări de construcții specializate.
Compania este caracterizată de o flexibilitate ridicată, un potențial tehnologic mare
și oferă suport tehnic. Acesta este un brand de încredere în Polonia.
Compania își distribuie produsele în cea mai mare parte pe piața poloneză, dar vinde
și în Franța, Germania, Marea Britanie, Austria, Slovacia și Elveția. De asemenea,
compania își extinde rețelele de vânzări în cadrul mai multor târguri și expoziții
internaționale.

Compania dorește să devină agent și / sau distribuitor pentru a reprezenta și a
distribui produsele / serviciile partenerului său pe baza:

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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1) Acord de agenție comercială - compania este dispusă să acționeze ca agent pentru
a reprezenta produsele și / sau serviciile partenerilor săi potențiali. Un astfel de
parteneriat ar conduce la construirea unei noi baze de clienți pentru partener sau la
extinderea unei deja existente, precum și a unei baze de partener de afaceri în
Polonia. Recunoașterea brandului partenerului ar fi, de asemenea, sporită pe piața
poloneză.
2) Acord de servicii de distribuție - compania este dispusă să acționeze în calitate de
distribuitor pentru a vinde produse ale potențialilor parteneri. Un astfel de
parteneriat este de așteptat să mărească rata de vânzări a unui partener, construind
o nouă bază de clienți.
Compania dorește să reprezinte și să distribuie produse din industriile menționate
mai sus, cum ar fi: ascensoare, transportoare cu benzi și șuruburi, jgheaburi de
aerare, silozuri, concasoare cu bucșă, mixere cu șuruburi, colectoare de praf pentru
recipiente, colectori de praf, colectoare de praf pentru combustibili alternativi,
alimentatoare rotative și șuruburi.

Specificații
tehnice

Compania caută parteneri care dețin expertiză în domeniile următoare (inclusiv, dar
nu exclusiv): ciment și var, centrale electrice, industria chimică, industria alimentară,
metalurgie, industria hârtiei, deșeuri și reciclare, pentru a reprezenta și distribui
produse din acestea industriale, cum ar fi: ascensoare cu benzi, transportoare cu
bandă și șuruburi, jgheaburi de aerare, silozuri, concasoare pentru bucăți, mixere cu
bandă și șuruburi, colectoare de praf pentru recipiente, colectoare de praf pentru
colectori de praf, colectoare de praf pentru combustibili alternativi, alimentatoare
rotative și șuruburi. Compania nu are cerințe tehnice și nici standarde de certificare
față de acestea.
Compania, pentru ambele tipuri de cooperare, caută companii care operează în
următoarele domenii: ciment și var, centrale electrice, industria chimică, industria
alimentară, metalurgie, industria hârtiei, deșeuri și reciclare. În cadrul unui acord de
servicii de distribuție, se așteaptă ca un partener să pună gama de produse la
dispoziția companiei (prin vânzarea produselor), astfel încât compania să le vândă pe
piața proprie.

Valabilitate

12/8/2018 12:00:00 AM

6. Producător portughez de băi de înaltă calitate și inovatoare caută agenți și distribuitori
în Europa
Ref: BOPT20180306003

Descriere

Un designer portughez, producător și furnizor al unei game largi de produse de baie
din Porto (Portugalia) este interesat să-și extindă piața prin formarea de parteneriate
pe termen lung cu distribuitori și agenți comerciali. Compania este, de asemenea,
deschisă la acorduri de fabricație cu companii europene care necesită servicii
personalizate.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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Compania portugheză, înființată din 2014 și situată în nordul Portugaliei, este un
jucător de frunte în proiectarea, fabricarea și furnizarea produselor de baie de lux.
Are o colecție largă și extinsă de articole de baie exclusive, tradiționale și
contemporane: băi, robinete, căzi de baie, cabine și accesorii ceramice.
Compania aplică soluții inovatoare pentru dezvoltarea produselor. De exemplu:
- "Highflush" este un nou sistem de spălare care permite descărcări continue fără
reumplerea rezervorului și elimină zgomotul de umplere a toaletei, printre alte
caracteristici;
- Dezvoltarea unui nou material ceramic (impermeabil și anti-alunecare) va avea o
importanță deosebită pentru anumite medii, precum spitalele și școlile și chiar pentru
industria farmaceutică;
- Crearea unei soluții pentru a umple golul dintre porțelan și piatra obișnuită a redus
greutatea unor piese la jumătate, a crescut rezistența geamurilor la foc și a
transformat producția de piese de lucru groase de 6mm în realitate.
Dubai, Beirut, Madrid, Londra, Luanda și Abu Dhabi se numără printre cele mai
renumite locatii unde compania a implementat proiecte până în prezent.
Compania dorește să-și extindă rețeaua de vânzări către Europa și este interesată să
găsească agenți și distribuitori cu experiență pentru a-și promova și vinde produsele
în alte țări europene.
Pentru companiile europene care necesită servicii personalizate, compania
portugheză este pregătită să semneze un contract de fabricație și să utilizeze echipa
sa de cercetare și dezvoltare internă pentru a dezvolta noi produse.

Specificații
tehnice

Compania se mândrește cu angajamentul său față de piata portugheză cu o producție
națională de 100%;
Compania este specializată în soluții creative, practice și accesibile la problemele
cotidiene;
Produsele sunt fabricate la domiciliu și finisate manual de meșteri calificați și cu
experiență;
Toate produsele trec printr-un proces detaliat de testare in-house pentru a asigura
calitatea;
Garanție de 20 de ani pentru ceramică;
Gama de produse include produse inovatoare, exclusive și brevetate;
Mediul este o problemă majoră pentru această companie: printre alte investiții,
izolarea termică extrem de eficientă a instalațiilor ajută compania să rezolve
problemele de economisire a energiei și se obține o recuperare aproape completă a
reziduurilor datorită producției de matrițe de ipsos, reziduuri ceramice în procesul de
fabricație și reutilizarea ambalajelor din lemn și carton.
Compania caută pătrunderea pe piață formând parteneriate pe termen lung cu agenți
și distribuitori.
Contactele comerciale bine dezvoltate și rețelele puternice de distribuție din industria
băilor ar fi avantaje distinctive pentru o cooperare pe termen lung.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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Compania este, de asemenea, disponibilă să furnizeze servicii personalizate prin
intermediul unui acord de fabricație, inclusiv sprijin pentru C & D.
Valabilitate

3/28/2019 12:00:00 AM

7. O fabrică de mobilă ucraineană caută noi parteneri pentru acorduri de servicii de
distribuție și acorduri de agenție comercială
Ref: BOUA20180306001

Compania ucraineană a fost înființată în 2009 și este situată în zona de nord.
Compania este specializată în fabricarea mobilei, în special a produselor
personalizate.
Activitatea este axată pe producție:
- canapele, paturi, fotolii pentru uz rezidențial la comandă;
- canapele, fotolii și scaune, contoare pentru baruri, cafenele și restaurante la
comandă;
- mobilier din lemn și mobilier la comandă.

Descriere

Compania dispune de toate echipamentele și facilitățile necesare producției, inclusiv
pentru tamplarie, tapițerie și atelier de cusut. Compania este specializată în
proiectarea și implementarea soluțiilor pentru producătorii de mobilier "just in time".
Compania are capacitatea de a executa orice tip de mobilier, având grijă de cele mai
mici detalii si folosind personal cu înaltă calificare pentru realizarea produselor.
Producția companiei folosește materiale și tehnologii moderne. Compania extinde
constant numărul de tipuri de materiale utilizate, pentru a atinge un nivel maxim de
rezistență al produsului și un preț minim pentru consumator. În general, compania
lucrează cu lemn, sticlă, oglinzi, profil de aluminiu, plăci aglomerate, MDF, rattan,
bambus, plăci de piatră etc.
Din 2009, au fost finalizate peste 300 de comenzi de mobilier complet pentru
restaurante, cafenele, baruri și saloane de înfrumusețare. Compania nu este prezentă
în prezent pe piețele externe.
Compania caută importatori și agenți cu reprezentare larga care lucrează cu mobilier
și ar dori în mod ideal să lucreze pe baza unui acord de distribuție / acord de agenție
comercială.

Specificații
tehnice

Compania este capabilă să proiecteze modele care să fie incluse în catalog sau să fie
expuse la comercianți cu amănuntul, pentru a evita costul creării unui stoc inițial. În
acest caz, numai dacă produsul va fi apreciat de clienți, compania va începe producția.

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.
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Materiale și echipamente - compania produce mobilier folosind materii prime scumpe
și de înaltă calitate, pentru a garanta calitatea produselor sale.
Producție - atelierele companiei sunt echipate cu echipamente industriale de înaltă
calitate. Un sistem integrat de control al calității are loc în toate etapele procesului de
fabricație.
Oportunități - compania creează mobilier de orice complexitate.
Valabilitate

3/28/2019 12:00:00 AM

8. Un producător ucrainean de mobilă caută distribuitori și agenți comerciali
Ref: BOUA20180214001

Producătorul ucrainean este specializat în fabricarea de mobila de înaltă calitate și
ieftina. Compania caută parteneri pentru a stabili acorduri de distribuție și / sau de
agenție comercială.
Compania ucraineană, înființată în 1998, este specializată în fabricarea de mobilier
pentru dulapuri. Obiectivul central al companiei este crearea de interioare unice, care
să reunească diverse medii ale companiei, precum și ale clienților săi. Compania se
mândrește cu creativitatea sa, căutând mereu idei noi, desene și materiale inovatoare
pentru a le pune în aplicare în procesul de fabricație. Compania acorda atenție
deosebita la detalii și mobilierului unicat, implementând de asemenea ideile clienților
în produsele executate. Compania realizează controlul calității în toate etapele de
producție și oferă, de asemenea, servicii post-vânzare.

Descriere

Producția de mobilier a început cu comenzi mici. După câțiva ani, produsele executate
au prezentat o mare cerere, astfel compania a crescut treptat producția. A fost
necesară creșterea numarului depozitelor și achiziționarea unei hale pentru producție
de 14 mii de metri pătrați, unde o nouă linie de prelucrare a lemnului funcționează
deja. Compania se ocupă cu:
- fabricarea frizelor de stejar;
- produse din lemn: paturi, mese, scaune, sertare etc .;
- mobilier capitonat;
- mobilă pentru bucătării, dormitoare, grădinițe si mobilier de perete.

Piețele de vânzări ale companiei acoperă teritoriul Ucrainei, Rusiei, Belarusului,
Republicii Moldova, Kazahstanului și Poloniei. Datorită calității bune și a prețului
rezonabil, piața de vânzări se extinde constant, noi contracte de vânzare a produselor
fiind semnate peste granițele țării.
Compania este interesată să intre în contact cu parteneri străini: partenerii pot fi
distribuitori și / sau agenți comerciali interesați de produse finite (pentru acorduri de

Comisia Europeană și nici o altă persoană care acționează în numele Comisiei Europene nu este responsabilă pentru utilitatea
care poate fi atribuită informațiilor conținute în acest document. Punctele de vedere din această publicație sunt cele ale
autorului și nu reflectă politicile Comisiei Europene.

een.ec.europa.eu

servicii de distribuție și / sau contracte de agenție comercială). Partenerii pot fi din
orice țară.

Specificații
tehnice

Avantaje și inovații:
Compania are 20 de ani de experiență pe piață.
- Experienta in cooperare internationala cu companii din Rusia, Belarus, Moldova,
Kazahstan si Polonia.
- Compania deține parc de mașini moderne și personal cu experiență.
- Este familiarizata cu tendințele actuale in design mobilier.
- Manoperă precisa.
- Oferă garanție pentru toate tipurile de mobila.
Compania caută o colaborare pe termen lung cu parteneri care sunt activi și cu
experiență în domenii conexe. Partenerii potențiali ar trebui să aibă cunoștințe despre
industrie și să aibă canale de vânzare adecvate pe piețele sale (agenți și distribuitori).
Pentru drepturi de distribuție, compania ucraineană cauta comercianți cu amănuntul
cu mai multe magazine, lanțuri, departamente și importatori / angrosiști principali.
Candidații trebuie să fie familiarizați cu lanțul de aprovizionare și tendințele in design
de mobilier din țara lor. De asemenea, aceștia ar trebui să poată organiza un inventar
și să poată gestiona logistica în zona de destinație. Termenii și condițiile, inclusiv
nivelul de inventarului, fac obiectul unor negocieri ulterioare între partea interesată și
compania ucraineană. Sunt solicitate acorduri de servicii de distribuție și acorduri de
agenție comercială.

Valabilitate
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La nivel macroregional, consorțiul ERBSN (Eastern Romanian Business Support Network) include 6 organizații
partenere care oferă servicii suport organizațiilor localizate în 12 județe din Regiunile Nord-Est și Sud-Est.
Partenerii consorțiului ERBSN sunt:


Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța – Coordonator Consorțiu - www.ccina.ro



Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – www.adrnordest.ro






Tehnopolis Iași – Parc Științific și Tehnologic - www.tehnopol-is.ro
Institutul de Proiectare și Automatizări IPA SA, Sucursala Galați - www.ipa.ro
Camera de Comerț și Industrie Bacău - www.ccibc.ro
Camera de Comert, Industrie și Agricultură Galați - www.cciagl.ro

Detalii suplimentare despre serviciile Centrului Enterprise Europe găzduit de
ADR Nord-Est puteți găsi la adresa www.adrnordest.ro (secțiunea EEN)
sau pot fi oferite la sediul agenției: Str. Lt. Drăghescu, nr. 9, Piatra Neamț
tel: 0233 218.071
fax: 0233 218.072
e-mail: een@adrnordest.ro

een@adrnordest.ro
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